
KUNSTWOORDEN 
 
Als je de afgelopen jaren steeds goed hebt meegedaan en het huiswerk hebt gemaakt, heb je je 
waarschijnlijk al heel veel 'kunstwoorden' eigen gemaakt. Hopelijk hoef je daar dus niet veel meer 
aan te doen. 
 
Zorg dat je voor wat betreft je woordenschat in ieder geval kent: 
 
De begrippen achterin De Bespiegeling die horen bij de te bestuderen hoofdstukken (zie 
werkwijzer Magister). 
 
De begrippen uit de analysemodellen 
https://www.emmausinfo.nl/download/TermenEnBegrippen.pdf 
 
De begrippen uit de beeldanalyse 
http://www.belpaese.nl/B4BLDASP.HTML 
 
En als je nog tijd over houdt: 
Het lijstje hieronder bevat rond de 700 woorden die de begrippen uit de andere lijstjes deels 
overlappen maar ook veel gangbare Nederlandse 'kunstwoorden' bevat. 
Ken je de betekenis niet? Google die dan even. Het is dan soms wel handig om "definitie kunst" + 
de discipline waarbij het woord hoort (als je die weet) achter het begrip te typen, om niet te veel 
onzin binnenboord te halen.   
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